สรุ ปสาระสาคัญ คาจากัดความที่สาคัญ เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไป ความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ น
กรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภาพและอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 2 (สาหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์ )
แผน กรุ งไทยใส่ ใจคุณ
โดยการเชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนเบี้ ยประกัน ภัย ที่ ผู ้เอาประกัน ภัย ต้อ งช าระภายใต้ข ้อ บัง คับ เงื่ อ นไขและข้อ ก าหนดทั่ว ไป ข้อ ตกลงคุ ้ม ครอง ข้อ ยกเว้น และ
เอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั ให้สัญญากับผูเ้ อาประกันภัย ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ถ้อยคาและคาบรรยายซึ่ งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่ วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็ นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่วา่
จะปรากฏในส่ วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายถึง ใบคาขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขและข้อกาหนด
1.
กรมธรรม์ ประกันภัย
ทั่ วไป ข้อยกเว้น ข้อตกลงคุ ้มครอง เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลัง
กรมธรรม์ ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระส าคัญ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน
หมายถึง บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
2.
บริษัท
หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ ง
3.
ผู้เอาประกันภัย
เป็ นบุคคลที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกาย และทาให้
4.
อุบัตเิ หตุ
เกิดผลที่ผเู ้ อาประกันภัยมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง
หมายถึง การบาดเจ็บทางร่ างกาย อันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซ่ ึ งเกิดขึ้น
5.
การบาดเจ็บ
โดยเอกเทศ และโดยอิสระจากสาเหตุอื่นในระหว่างที่ ระยะเวลาความ
คุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่ วยไข้ หรื อการเกิ ดโรคที่ เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ อา
6.
การเจ็บป่ วย
ประกันภัย
7.

แพทย์

หมายถึง

ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ข้ ึนทะเบียน
อย่างถูกต้องตามแพทยสภา และได้รับอนุ ญ าตให้ประกอบวิชาชี พ
สาขาเวชกรรมในท้องถิ่ นที่ ให้ บ ริ การทางการแพทย์ห รื อทางด้าน
ศัลยกรรม

8.

พยาบาล

หมายถึง

ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

9.

ผู้ป่วยใน

หมายถึง

ผูท้ ี่ จาเป็ นต้องเข้ารั บการรั กษาในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล เวช
กรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยใน
โดยได้รับการวินิจฉัย และคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่ งชี้ ซ่ ึ งเป็ น
มาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่ เหมาะสมส าหรั บการ
รักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึ งกรณี รับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในแล้ว
ต่อมาเสี ยชีวติ ก่อนครบ 6 ชัว่ โมง
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10.

ผู้ป่วยนอก

หมายถึง

11.

โรงพยาบาล

หมายถึง

12.

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง

13.

คลินิก

หมายถึง

14.

มาตรฐานทางการแพทย์

หมายถึง

15.

ความจาเป็ นทางการแพทย์

หมายถึง

16.

การแพทย์ทางเลือก

หมายถึง

17.

การเข้ าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมายถึง

ผูท้ ี่รับบริ การอันเนื่ องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผูป้ ่ วยนอก หรื อใน
ห้องรั กษาฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิก ซึ่ งไม่มีความจาเป็ นตามข้อวินิจฉัย และข้อบ่งชี้ที่เป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้คา้ งคืน และมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่มีจานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ เพี ยงพอ ตลอดจนการจั ด การให้ บ ริ การที่ ค รบถ้ ว น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสาหรับการผ่าตัดใหญ่ และได้รับอนุ ญาตให้
จดทะเบี ยนดาเนิ นการเป็ นโรงพยาบาล ตามกฎหมายสถานพยาบาล
ของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลใดๆ ซึ่ งจัดให้บริ การทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วย
ไว้คา้ งคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดาเนินการเป็ นสถานพยาบาล
เวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดาเนิ นการโดย
แพทย์ทาการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืนได้
หลัก เกณฑ์ห รื อ แนวทางปฏิบ ตั ิท างการแพทย์แ ผนปั จจุบ นั ที่ เป็ น
สากล และนามาซึ่ งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยตามความจาเป็ น
ทางการแพทย์ และสอดคล้องกับข้อสรุ ปจากประวัติการบาดเจ็บ การ
ตรวจพบ ผลการชันสูตรหรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
การบริ การทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้อ งสอดคล้อ งกับ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาตามภาวะ การ
บาดเจ็บของผูร้ ับบริ การ
(2) ต้องมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบตั ิ
ปัจจุบนั
(3) ต้องมิ ใช่ เพื่ อความสะดวกของผูร้ ั บบริ การ หรื อของครอบครั ว
ผูร้ ับบริ การ หรื อของผูใ้ ห้บริ การรักษาพยาบาลเพียงฝ่ ายเดียว และ
(4) ต้องเป็ นการบริ การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่
เหมาะสม ตามความจาเป็ นของภาวะการบาดเจ็บของผูร้ ับบริ การนั้นๆ
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล หรื อการป้ องกันโรค ด้วยวิธีการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อวิธีการ
อื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปั จจุบนั
การอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการ
รักษาในฐานะผูป้ ่ วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ ง และให้รวมถึงการอยูร่ ักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรื อมากกว่าด้วย
สาเหตุ หรื อโรคหรื อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการ
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18.

ค่ าใช้ จ่ายที่จาเป็ นและสมควร

หมายถึง

19.

เอดส์ (AIDS)

หมายถึง

20.

ปี กรมธรรม์ ประกันภัย

หมายถึง

21.

การก่ อการร้ าย

หมายถึง

อยูร่ ั กษาตัวในโรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาลเวชกรรมแต่ล ะครั้ ง
ห่ างกัน ไม่ เกิ น กว่า 90 วัน นั บ แต่ ว นั ที่ อ อกจากโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุ ดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็ นการเข้าพักรักษา
ตัวครั้งเดียวกันด้วย
ค่ารักษาพยาบาล และ/หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ ควรจะเป็ นเมื่อเทียบกับการ
ให้บริ การที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก เรี ยก
เก็บกับผูป้ ่ วยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อ
คลินิก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยเข้ารับการรักษานั้น
ภู มิ คุ ้มกันบกพร่ อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่ งเกิ ด
จากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพ
ฉวยโอกาสเนื้ องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรื อการติดโรค
หรื อการเจ็บป่ วยใดๆ ซึ่ งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็ นเลือดบวก
ของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้ อ จุล
ชีพฉวยโอกาสให้รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดโรคปอด
บวมหรื อปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้ อที่ ทา
ให้เกิ ดโรคลาไส้ อ กั เสบหรื อเรื้ อรั ง (Organism Or Chronic Enteritis)
เชื้ อไวรั ส (Virus) และ/ห รื อเชื้ อราที่ แพ ร่ กระจายอยู่ ท ั่ ว ไป
(Disseminated Fungi Infection) เนื้ อ ง อ ก ร้ า ย แ ร ง (Malignant
Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้ องอก Kaposi’s Sarcoma
เนื้ อ งอกเซลน้ าเหลื อ งที่ ร ะบบศู น ย์ป ระสาทส่ ว นกลาง (Central
Nervous System Lymphoma) และ/หรื อโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่ งเป็ นที่
รู ้ จัก ในปั จ จุ บ ัน นี้ ว่ าเป็ นอาการของภู มิ คุ ้ม กัน บกพร่ อ ง (Acquired
Immune Deficiency Syndrome) หรื อซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้คนที่เป็ น
เสี ยชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่ วย หรื อทุพพลภาพโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
(AIDS) ให้ รวมถึ งเชื้ อไวรั ส HIV (Human Immuno Deficiency Virus)
โรคที่ ท าให้ เยื่ อ สมองเสื่ อม(Encephalopathy Dementia) และการ
ระบาดของเชื้อไวรัส
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรื อนับแต่
วันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ต่อๆไป
การกระทาซึ่ งใช้กาลังหรื อความรุ นแรง และ/หรื อมีการข่มขู่โดยบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดไม่วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงลาพัง การกระทาการ
แทน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับองค์กรใด หรื อรัฐบาลใด ซึ่ งกระทาเพื่อผล
ทางการเมื อ ง ศาสนา ลัท ธิ นิ ยม หรื อ จุ ด ประสงค์ ที่ ค ล้ายคลึ งกัน
รวมทั้งเพื่อต้องการส่ งผลให้รัฐบาล และ/หรื อสาธารณชน หรื อส่ วนหนึ่ ง
ส่ วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่ นภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
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หมวดที่ 2 เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไป
1.
สั ญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั เชื่อถือข้อแถลงของผูเ้ อาประกันภัยในใบคาขอเอาประกันภัย และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้
เอาประกันภัยได้ให้รายละเอียดไว้ทางโทรศัพท์ในการขอเอาประกันภัย ซึ่ งถือเป็ นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริ ษทั
จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุ ปสาระสาคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยรู ้อยูแ่ ล้วแต่แถลงข้อความอันเป็ นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ ง หรื อรู ้อยูแ่ ล้วในข้อความจริ งใดแต่ปกปิ ดข้อความ
จริ งนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ ซึ่ งถ้าบริ ษทั ทราบข้อความจริ งนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริ ษทั เรี ยกเบี้ยประกันภัยสู งขึ้น หรื อบอกปั ดไม่ยอมทา
สัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้ จะตกเป็ นโมฆี ยะ ตามมาตรา 865 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั มี สิทธิ บอกล้างสัญญา
ประกันภัยได้
บริ ษทั จะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผเู ้ อาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง
2.

ความสมบูรณ์ แห่ งสั ญญาประกันภัย และการเปลีย่ นแปลงข้ อความในสั ญญาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุม้ ครอง และเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็ นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ
ในสัญญาประกันภัย จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และได้บนั ทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
3.

การไม่ โต้ แย้ ง หรือคัดค้ านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั จะไม่โต้แย้ง หรื อคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับมาเป็ นเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เว้นแต่ขาดการชาระเบี้ยประกันภัย
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิ บอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่
ทราบข้อมูลนั้น บริ ษทั ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณี น้ ี ได้
4.

การชาระเบีย้ ประกันภัย
4.1 ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเลือกชาระเบี้ยประกันภัย ได้ดงั ต่อไปนี้
ก. การชาระเบี้ยประกันภัย เป็ นงวดรายเดือน
ข. การชาระเบี้ยประกันภัย เป็ นงวดรายปี
4.2 เบี้ ยประกันภัยงวดแรกจะถึ งกาหนดชาระทันที โดยผูเ้ อาประกันภัย และความคุ ม้ ครองจะเริ่ มมี ผลบังคับตามวันที่ ที่ ระบุ ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
4.3 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะถึงกาหนดชาระตามวันที่ที่บริ ษทั กาหนด โดยบริ ษทั จะเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัย ตามวิธีการที่ได้ตก
ลงกันไว้ในใบคาขอเอาประกันภัยทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่มีการออกเอกสารการต่ออายุ และกรมธรรม์ประกันภัยเดิ มจะเป็ น
หลักฐานแห่ งความคุม้ ครองที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็ นประการอื่น และหากมีการชาระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวด
ความคุม้ ครองก็จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
4.4 ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ ได้ชาระเบี้ ยประกันภัยครั้ งแรก โดยวิธี ใดตามข้อตกลงระหว่างผูเ้ อาประกันภัยกับบริ ษ ัท ให้ถือว่า
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่มีผลบังคับนับจากวันเริ่ มต้นมีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
4.5 ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามวิธีการที่ตกลงกันไว้กบั บริ ษทั ในงวดใด บริ ษทั จะผ่อนผันให้เป็ นเวลาหกสิ บ
วัน (60 วัน) นับแต่วนั ครบรอบงวดที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระไว้เป็ นครั้งสุ ดท้ายสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ และหากมียอดค้างชาระงวดถัดไป
เพิ่มเติ ม บริ ษทั สามารถนายอดค้างชาระของงวดนั้น ไปเรี ยกเก็บรวมกับ เบี้ ยประกัน ภัย ในงวดถัดไป ในช่วงระยะเวลาที่บ ริ ษ ทั ผ่อ นผัน หาก
หลังจากระยะเวลาผ่อนผันนั้น บริ ษทั ยังไม่สามารถเรี ยกเก็บเบี้ ยประกันภัยดังกล่าวได้ ความคุม้ ครองจะเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงโดยอัตโนมัติ ณ วัน
ครบรอบงวดที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระไว้เป็ นครั้งสุ ดท้ายสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ แต่หากบริ ษทั สามารถเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้
ถือว่าผูเ้ อาประกันภัยยังคงได้รับความคุ ม้ ครองอยูใ่ นช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยนั้น ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเกิดอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไข
ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยในระยะเวลาผ่อนผัน บริ ษทั จะหักค่าเบี้ยประกันภัยที่คา้ งชาระออกจากจานวนเงินซึ่ งบริ ษทั จะชดใช้ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 2 (สาหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์) แผน กรุ งไทยใส่ ใจคุณ หน้า 4/26

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรื อหากจานวนเงินซึ่ งบริ ษทั จะชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่เพียงพอสาหรั บค่าเบี้ ยประกันภัยที่ คา้ งชาระ ผูเ้ อา
ประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยค้างชาระตามวิธีที่ตกลงกับบริ ษทั เต็มจานวน บริ ษทั จึงจะดาเนินการชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
5.

การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลือ่ น
ถ้ามีการแถลงอายุ หรื อเพศของผูเ้ อาประกันภัยคลาดเคลื่อนจากความจริ ง ทาให้
5.1 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเท่ากับจานวนเบี้ย
ประกันภัยที่ ได้ชาระแล้วนั้น อาจซื้ อความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ตามอายุและเพศที่ ถูกต้องแท้จริ ง หากอายุหรื อเพศของผูเ้ อา
ประกันภัยที่ ถูกต้องแท้จริ งนั้นไม่อาจได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ แล้ว บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆให้แต่จะคืนเบี้ ย
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
5.2 บริ ษทั ได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยในส่ วนที่ เกินให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั จะไม่นาเงื่อนไขนี้ ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยที่ผา่ นไปแล้ว
6.

การต่ ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย
6.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจต่ออายุต่อเนื่ องได้จนถึงรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยมี อายุไม่เกิน 70 ปี โดยไม่ตอ้ ง
แสดงหลักฐาน อย่างไรก็ตามในกรณี ที่บริ ษทั ยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ใน
6.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงภัย และอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ อาประกันภัย และ
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย เงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปี ที่ต่ออายุได้ตามความ
จาเป็ น
6.2 บริ ษทั อาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผูเ้ อาประกันภัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้ นผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7.

การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั จะปรั บเบี้ ยประกันภัย ในรอบการชาระเบี้ ยประกันภัย ตามช่ วงอายุของผูเ้ อาประกันภัยที่ เปลี่ ยนไป ตามอัตราที่ บริ ษทั ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8.

การสิ้นสุ ดความคุ้มครอง
8.1 ความคุม้ ครองของผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะสิ้ นสุ ดเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
8.1.1 ณ สิ้ นงวดการชาระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายเดือน และรายปี ที่ ผเู ้ อาประกันภัยมีอายุครบเจ็ดสิ บปี (70) บริ บูรณ์
8.1.2 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผรู้ ับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
8.1.3 เมื่อผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อ 4 เรื่ อง การชาระเบี้ยประกันภัย
8.2 ความคุม้ ครองในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครองและ/หรื อเอกสารแนบท้ายจะสิ้ นสุ ด เมื่ อบริ ษทั ได้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจนครบจานวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อตกลงคุม้ ครอง และ/หรื อเอกสารแนบท้ายนั้นแล้ว
8.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้ นสุ ดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศ
ไทยในวันที่สิ้นสุ ดของกรมธรรม์ประกันภัย
9.

การทาให้ กรมธรรม์ ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ (Reinstatement)
หากความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุ ดลงด้วยเหตุวา่ ผูเ้ อาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในงวดต่ออายุภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผูเ้ อาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
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โดยความยินยอมของบริ ษทั และจะไม่มีการนาเงื่อนไขและข้อกาหนดทัว่ ไป ข้อ 16 เรื่ อง สภาพที่ เป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing
Condition) และข้อ 17 เรื่ อง ระยะเวลาที่ไม่คุม้ ครอง (Waiting Period) มาเริ่ มนับใหม่
ทั้งนี้ ความคุม้ ครองสาหรับการบาดเจ็บจะเริ่ มต้นทันที ณ วันที่บริ ษทั ยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุม้ ครอง
สาหรับการเจ็บป่ วยจะเริ่ มต้นหลังจากวันที่บริ ษทั ยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็ นเวลา 10 วัน
10.

การตรวจทางการแพทย์
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ ทาการ
ชันสูตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น และไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรั กษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัย เพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แก่ผเู้ อาประกันภัยได้
11.

การแจ้ งและการเรียกร้ อง
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย ที่อาจเป็ นเหตุแห่ งการเรี ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ โดยไม่ชกั ช้าในกรณี ที่มีการเสี ยชีวิตต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบในทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึ งไม่อาจแจ้งให้
บริ ษทั ทราบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
12.

การจ่ ายผลประโยชน์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นและสมควรภายในกาหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับหลักฐานแสดงความ
ความเสี ยหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หรื อในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
ในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการเรี ยกร้ องเพื่อให้บริ ษทั จ่ ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ เป็ นไปตามข้อตกลงคุ ม้ ครองใน
กรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้อีกตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกิ น 90 วัน นับจากวันที่บริ ษทั ได้รับ หลักฐาน
ความเสี ยหายครบถ้วนแล้ว
กรณี ผเู ้ อาประกันภัย รักษาพยาบาลนอกประเทศไทยตามข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ไม่อาจจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริ ษทั จะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15
ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้นบั จากวันที่ครบกาหนดชาระ
13.

ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุผรู ้ ับประโยชน์ได้ เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตบริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ขอ้ กาหนดกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามที่ระบุน้ นั หากมิได้ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ ผูเ้ อาประกันภัยระบุ ชื่อผูร้ ั บประโยชน์ เพี ยงคนเดี ยว และผูร้ ั บประโยชน์ ได้เสี ยชี วิตก่ อนผูเ้ อาประกันภัย หรื อพร้ อมกับผูเ้ อา
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้ง หรื อไม่สามารถแจ้งให้
บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผูเ้ อาประกันภัย
ในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคน และผูร้ ับประโยชน์รายใดเสี ยชีวิตก่อนผูเ้ อาประกันภัย หรื อพร้อมกับผูเ้ อา
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์น้ นั หรื อแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์ของผูร้ ับ
ประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผูเ้ อาประกันภัยมิได้แจ้ง หรื อไม่สามารถแจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผูร้ ับประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อผูเ้ อา
ประกันภัยเสี ยชีวติ บริ ษทั จะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูร้ ับประโยชน์รายที่เสี ยชีวิตให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ที่เหลืออยูค่ นละเท่าๆ กัน
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14.

การบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
14.1 บริ ษทั จะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ดว้ ยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วันโดยทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามที่อยูค่ รั้งสุ ดท้ายที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
14.1.1 การช าระเบี้ ย ประกัน ภัย แบบงวดรายเดือ น กรมธรรม์ป ระกัน ภัย จะสิ ้ น สุ ด โดยอัต โนมัติในวัน สุ ด ท้ายที่ เบี้ ย
ประกันภัยซึ่ งได้รับชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่อย่างใด
14.1.2 การชาระเบี้ ย ประกัน ภัย แบบงวดรายปี บริ ษ ทั จะคืน เบี้ ย ประกัน ภัย ให้แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย โดยหักเบี้ ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่ วน
14.2 ผูเ้ อาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
14.2.1 การช าระเบี้ ย ประกัน ภัย แบบงวดรายเดือ น กรมธรรม์ป ระกัน ภัย จะสิ ้ น สุ ด โดยอัต โนมัติ ในวัน สุ ด ท้ายที่ เบี้ ย
ประกันภัย ซึ่ งได้รับชาระมาแล้วสามารถซื้ อความคุม้ ครองได้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยแต่อย่างใด
14.2.2 การชาระเบี้ ยประกันภัยแบบงวดรายปี ผูเ้ อาประกันภัยมี สิ ท ธิ ได้รับ เบี้ ยประกัน ภัยคื นหลังจากหั กเบี้ ยประกัน ภัย
สาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
ตารางอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสั้ น
ระยะเวลาประกันภัย
(ไม่เกิน/เดือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ร้อยละของ
เบี้ยประกันภัยเต็มปี
15
25
35
45
55
65
75
80
85
90
95
100

15.

การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ มี ข ้อพิ พาท ข้อขัดแย้ง หรื อข้อเรี ยกร้ องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผูม้ ี สิ ทธิ เ รี ย กร้ อ งตามกรมธรรม์
ประกันภัย กับ บริ ษ ทั และหากผูม้ ี สิ ท ธิ เรี ย กร้ องประสงค์ และเห็ นควรยุติข อ้ พิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ตกลงยินยอม และ
ให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า
ด้วยอนุญาโตตุลาการ
16.

สภาพทีเ่ ป็ นมาก่ อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยงั มิได้
รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก เว้นแต่
16.1 ผูเ้ อาประกันภัยได้แถลงให้บริ ษทั ทราบ และบริ ษทั ยินยอมรับความเสี่ ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุม้ ครองดังกล่าว หรื อ
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16.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่ องมาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้ อรัง การบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรื อวินิจฉัยโดยแพทย์ หรื อไม่ได้พบ หรื อปรึ กษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัย
นี้ เริ่ มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
17.

ระยะเวลาทีไ่ ม่ คุ้มครอง (Waiting Period)
17.1 บริ ษทั จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับการเจ็บป่ วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
17.2 บริ ษ ทั จะไม่จ่ า ยผลประโยชน์ต ามกรมธรรม์ป ระกัน ภัย นี้ ส าหรั บ การเจ็บ ป่ วยดัง ต่อ ไปนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระยะเวลา 120 วัน
หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
17.2.1 เนื้องอก ถุงน้ า หรื อมะเร็ งทุกชนิ ด
17.2.2 ริ ดสี ดวงทวาร
17.2.3 ไส้เลื่อนทุกชนิด
17.2.4 ต้อเนื้อ หรื อต้อกระจก
17.2.5 การตัดทอนซิ ล หรื ออดีนอยด์
17.2.6 นิ่วทุกชนิ ด
17.2.7 เส้นเลือดขอดที่ขา
17.2.8 เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่
18.

สิ ทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย (Free Look)
หากผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ้ อาประกันภัยสามารถส่ งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริ ษทั
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ไม่มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั เริ่ มต้น
ของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรั บผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริ ษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนตามวิธีที่บริ ษทั ได้รับให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร
หรื อบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปที่บญั ชีธนาคาร หรื อบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี )
19.

การเรียกร้ องค่ าทดแทนโดยการฉ้ อฉล
บริ ษทั จะไม่รับผิดสาหรับการเรี ยกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการฉ้อฉล และบริ ษทั มีสิทธิ บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ทนั ที หากการ
เรี ยกร้องค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เป็ นการฉ้อฉลโดยประการใด หรื อบุคคลผูเ้ อาประกันภัย หรื อบุคคลใดที่ทาการแทนบุคคลผูเ้ อา
ประกันภัย ใช้วิธีการ หรื อเครื่ องมือที่ฉอ้ ฉลใดๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
20.

เงือ่ นไขบังคับก่ อน
บริ ษทั อาจจะไม่รับผิดชดใช้ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
21.

สกุลเงินตรา
เบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์ต่างๆ ที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะจ่ายเป็ นสกุลเงินตราของประเทศไทย

22.

กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับ และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
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หมวดที่ 3 ข้ อยกเว้ นทั่วไป
การประกัน ภั ยนี้ ไม่ คุ้ ม ครองค่ าใช้ จ่ ายจากการรั ก ษาพยาบาล หรื อ ความเสี ย หายที่ เกิด จากการบาดเจ็ บ หรื อ การเจ็ บ ป่ วย (รวมทั้ ง
ภาวะแทรกซ้ อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติทเี่ กิดจาก
1.
สภาพทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
2.
การตรวจรักษาภาวะทีเ่ ป็ นมาแต่ กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้ านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
3.
โรคที่ระบุ ไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภั ย ซึ่ งเป็ นโรคเรื้อรั ง การบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วย (รวมถึง ภาวะแทรกซ้ อน) ที่ผ้ ูเอา
ประกันภัยเป็ น หรือเคยเป็ น ก่อนวันทีก่ รมธรรม์ ประกันภัยนีเ้ ริ่มมีผลบังคับเป็ นครั้งแรก
4.
การตรวจรักษา หรือการผ่ าตัดเพือ่ เสริมสวย หรือการแก้ ไขปัญหาผิวพรรณ สิ ว ฝ้ า กระ รังแค ผมร่ วง หรือการควบคุมนา้ หนักตัว
หรือการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ เว้ นแต่ เป็ นการตกแต่ งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุทไี่ ด้ รับความคุ้มครอง
5.
การตั้งครรภ์ แท้ งบุตร ทาแท้ ง การคลอดบุ ตร โรคแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ ไขปั ญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสื บ
วิเคราะห์ และการรักษา) การทาหมัน หรือการคุมกาเนิด
6.
โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
7.
การตรวจรักษา หรือการป้ องกัน การใช้ ยา หรือสารต่ างๆ เพือ่ ชะลอการเสื่ อมของวัย หรือการให้ ฮอร์ โมนทดแทนในวัยใกล้ หมด หรือ
หมดระดู การเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
8.
การตรวจสุ ขภาพทั่วไป การร้ องขอเข้ าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อร้ องขอการผ่ าตัด การพักฟื้ น หรื อ
การพักเพื่อการฟื้ นฟู หรื อการรั กษาโดยวิธีให้ พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการเข้ ารั กษาในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย การรั กษาหรื อตรวจวิเคราะห์ เพื่อสาเหตุ ซึ่ งไม่ ใช่ ความจา
เป็ นทางการแพทย์ หรือไม่ เป็ นมาตรฐานทางการแพทย์
9.
การตรวจรักษาความผิดปกติเกีย่ วกับสายตา การทาเลสิ ค ค่ าใช้ จ่ายสาหรับอุปกรณ์ เพือ่ ช่ วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติ
ของการมองเห็น
10. การตรวจรักษา หรือผ่ าตัด เกีย่ วกับฟัน หรือเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน
ถอนฟัน การใส่ รากฟันเทียม ยกเว้ นในกรณีจาเป็ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่ รวมค่ าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษา
รากฟัน หรือใส่ รากเทียม
11. การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้ โทษ บุหรี่ สุ รา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
12. การตรวจรั ก ษา อาการ หรื อ โรคที่ เกี่ย วเนื่ อ งกับ ภาวะทางจิ ต ใจ โรคทางจิ ต เวช หรื อ ทางพฤติ ก รรม หรื อ ความผิดปกติ ทาง
บุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิส้ั น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
13. การตรวจรั กษาที่ยังอยู่ในระหว่ างทดลอง การตรวจ หรือการรักษาโรค หรื ออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจ หรือการรั กษา
ความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
14. การปลูกฝี หรื อการฉีดวัคซี นป้ องกันโรค ยกเว้ นการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ าภายหลังการถูกสั ตว์ ทาร้ าย และวัคซี นป้ องกัน
บาดทะยัก ภายหลังได้ รับการบาดเจ็บ
15. การตรวจรักษาทีไ่ ม่ ใช่ แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ ทางเลือก
16. ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดจากการตรวจรั กษาพยาบาลที่ ผ้ ู เอาประกันภั ย ซึ่ งเป็ นแพทย์ สั่งให้ แก่ ตัวเอง รวมทั้งค่ าใช้ จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมาย ของผู้เอาประกันภัย
17. โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ทีร่ ะบุไว้ ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
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18. การฆ่ าตัวตาย การพยายามฆ่ าตัวตาย การทาร้ ายร่ างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้ ายร่ างกายตนเองไม่ ว่าจะเป็ นการกระทาโดย
ตนเอง หรือยินยอมให้ ผ้ ูอนื่ กระทาไม่ ว่าจะอยู่ในระหว่ างวิกลจริตหรือไม่ กต็ าม ทั้งนีร้ วมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผ้ เู อาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือ
สารมีพษิ เข้ าร่ างกาย การใช้ ยาเกินกว่ าที่แพทย์สั่ง
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ จากการกระทาของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครอง
สติได้ คาว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีทมี่ กี ารตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
20. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัย เข้ าร่ วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุ ให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
21. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัย ก่ ออาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึน้ ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัย แข่ งรถ หรื อแข่ งเรื อทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิด รวมถึง เจ๊ ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชก
มวย โดดร่ ม (เว้ นแต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่ อน เล่ นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดานา้ ที่ต้องใช้
ถังอากาศ และเครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัย กาลังขึ้น หรื อกาลังลง หรื อขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และมิได้ ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
24. การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ ้ ูเอาประกันภัย ขับขี่ หรือปฏิบัตหิ น้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
25. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัย ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรื ออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรื อ
ปราบปราม
26. การพักรั กษาตัวเป็ นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมที่เกิดจากการกระทาโดยทุจริ ต หรือมีเจตนาฉ้ อฉล หรื อ
สมรู้ ร่วมคิดระหว่ างผู้เอาประกันภัย ตัวแทน หรือบุคคลใดทีก่ ระทาในนามของผู้เอาประกันภัย เพือ่ ประโยชน์ ของการประกันภัยนีโ้ ดยทุจริต
27. สงคราม การรุ กราน การกระท าที่ ม่ ุ งร้ ายของศั ตรู ต่างชาติ หรื อการกระทาที่ม่ ุ งร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มีการประกาศ
สงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่ งหมายถึงสงครามระหว่ างชนที่อาศั ยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล
การนั ด หยุด งาน การที่ประชาชนก่ อความวุ่ น วายถึงขนาดลุกฮื อต่ อต้ านรั ฐบาล การปฏิ วัติ การรั ฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึ ก หรื อ
เหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศ หรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก
28. การก่อการร้ าย
29. การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรั ง สี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ ใดๆ อันเนื่ อง มาจากการเผาไหม้ ของ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
30. การระเบิดของกัมมันตภาพรั งสี หรื อส่ วนประกอบของนิวเคลียร์ หรื อวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
นิวเคลียร์ ได้
หมวดที่ 4 ข้ อตกลงคุ้มครอง
ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขข้อตกลงคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับ
การบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยเมื่ อพ้นระยะเวลาที่ ไ ม่คุม้ ครอง จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รับการรั กษาพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตาม
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สาหรับข้อตกลงคุม้ ครองดังต่อไปนี้

กรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 2 (สาหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์) แผน กรุ งไทยใส่ ใจคุณ หน้า 10/26

ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1)
ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
คาจากัดความเพิม่ เติม
การสู ญเสี ยอวัยวะ

หมายถึง

การสู ญเสี ยสายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง
หมายถึง

การถูกตัดออกจากร่ างกายตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสู ญเสี ย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิ ง และมี ขอ้ บ่งชี้ ทาง
การแพทย์ชดั เจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ การงานใดๆ ในอาชี พประจา และ
อาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป

ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทาง
ร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัย โดยอุบตั ิเหตุ และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ภายใน 180 วัน
นั บ แต่ ว นั ที่ เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ หรื อ การบาดเจ็ บ ที่ ไ ด้รั บ ท าให้ ผูเ้ อาประกัน ภัย ต้อ งรั ก ษาตัว ติ ด ต่ อ กัน ในฐานะผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลเวชกรรม และเสี ยชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้
1.
100%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสี ยชีวิต
2.
100%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงนั้นได้
เป็ นไปติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์ชดั เจนว่าผูเ้ อาประกันภัยตก
เป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
3.
100%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตาสองข้าง
4.
100%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
5.
100%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ และสายตาหนึ่งข้าง
6.
100%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7.
60%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
8.
60%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
9.
60%
ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง
บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุ ดรายการเดียวเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ รวมกันไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริ ษทั จ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้ ยงั ไม่เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย บริ ษทั จะยังคงให้ความคุม้ ครองจน
สิ้ นสุ ดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยูเ่ ท่านั้น
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ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เท่ านั้น)
การประกันภัยนีไ้ ม่ คุ้มครอง
1.
ความสู ญเสี ย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสื บเนื่องจากสาเหตุดงั ต่ อไปนี้
1.1 การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้ โทษจนไม่ สามารถครองสติได้ คา
ว่ า “ขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีทมี่ ีการตรวจเลือดให้ ถือเกณฑ์ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ขนึ้ ไป
1.2 การฆ่ าตัวตาย พยายามฆ่ าตัวตาย หรือการทาร้ ายร่ างกายตนเอง
1.3 การได้ รับเชื้อโรค ปรสิ ต เว้ นแต่ การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลทีไ่ ด้ รับมาจากอุบัตเิ หตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้ นแต่ ที่จาเป็ นจะต้ องกระทา เนื่องจากได้ รับบาดเจ็บ ซึ่ งได้ รับความคุ้มครอง
ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ และได้ กระทาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ในกรมธรรม์ ประกันภัย
1.5 การแท้ งลูก
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้ นแต่ การรักษาทีไ่ ด้ เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัตเิ หตุ
1.7 การเปลีย่ นหรือใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็ นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุ มาจาก หมอนรองกระดู กสั นหลังเคลื่อนทับเส้ นประสาท (Disc herniation) กระดู กสั นหลังเคลื่อน
(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม (Degenerative disc disease) กระดูกสั นหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือ
พยาธิสภาพที่กระดูกสั นหลังส่ วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้ นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรื อเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสั นหลัง
อันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ
1.10 สงคราม การรุ กราน การกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายของศัตรู ต่างชาติ หรือการกระทาทีม่ ่ ุงร้ ายคล้ ายสงคราม ไม่ ว่าจะได้ มกี ารประกาศ
สงครามหรื อไม่ ก็ตาม หรื อสงครามกลางเมือง ซึ่ งหมายถึง สงครามระหว่ างชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้ อ การกบฏ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การก่ อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้ มกี ารประกาศหรือคงไว้ ซึ่ง
กฎอัยการศึก
1.11 การก่ อการร้ าย
1.12 การแผ่ รังสี หรือการแพร่ กัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่ งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดาเนินติดต่ อไปด้ วยตัวเอง
1.13 การระเบิ ด ของกั ม มั น ตภาพรั งสี หรื อ ส่ วนประกอบของนิ ว เคลีย ร์ หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายอื่น ใดที่ อ าจเกิด การระเบิ ด ใน
กระบวนการนิวเคลียร์ ได้
2.
ความสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายใดๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเวลาต่ อ ไปนี้ (เว้ น แต่ จ ะได้ มี ก ารขยายความคุ้ ม ครอง และมี ก ารออก
เอกสารแนบท้ ายเพือ่ ขยายความคุ้มครองดังกล่ าว)
2.1 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยแข่ งรถ หรือแข่ งเรือทุกชนิด แข่ งม้ า แข่ งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่ งสเก็ต ชกมวย โดดร่ ม (เว้ น
แต่ การโดดร่ มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึน้ หรื อกาลังลงหรื อโดยสารอยู่ในบอลลูน หรื อเครื่ องร่ อน เล่ นบันจีจ้ ั๊มพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ ถังอากาศ และ
เครื่องช่ วยหายใจใต้ นา้
2.2 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้
ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้ าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
2.5 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยเข้ าร่ วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว่ ยุให้ เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะทีผ่ ้ เู อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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2.7 ขณะที่ผ้ ูเอาประกันภัยปฏิบัติหน้ าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้ าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่
หากการเข้ าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ ประกันภัยตั้งแต่ ระยะเวลาที่เข้ าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้ นสุ ด
การปฏิบัติการนั้น ส่ วนหลังจากนั้ นให้ กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับต่ อไปจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
การเรียกร้ องผลประโยชน์ การเสี ยชีวิต
ผูร้ ับประโยชน์ จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่ บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัย เสี ยชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
ใบมรณบัตร
3.
สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
4.
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
6.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
7.
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
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การเรียกร้ องผลประโยชน์ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อ
สูญเสี ยอวัยวะ สายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ยนื ยันการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา
3.
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ค่ ารักษาพยาบาลทั่วไป จากอุบัติเหตุ
คาจากัดความเพิม่ เติม
ค่ าห้ องสาหรับผู้ป่วยใน

หมายถึง

ค่ าห้ อ งพัก ผูป้ ่ วย ค่ าอาหารผูป้ ่ วย ค่ าบริ ก ารพยาบาล และค่ าบริ ก ารในโรงพยาบาล ที่
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม จัดให้ในแต่ละวัน

ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผูเ้ อาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้อง
ได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่ งเกิ ดขึ้ นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนั ที่ เกิ ดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนสาหรั บค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นและ
สมควร ซึ่ งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับ ค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกต
อาการ ค่ ารั กษาพยาบาล และค่ าการพยาบาล ให้ ตามจ านวนเงิ นที่ จ่ ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่ เกิ นจานวนเงิ น เอาประกันภัยที่ ระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรื อสวัสดิการอื่นใด หรื อจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบ
เพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองค่ ารักษาพยาบาลทัว่ ไป จากอุบัตเิ หตุ เท่ านั้น)
การประกันภัยนีไ้ ม่ คุ้มครอง
1.
ค่ าจ้ างพยาบาลพิเศษ
2.
เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
3.
อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ คงทน ได้ แก่ เครื่องช่ วยฟัง แว่ นตา
เครื่องช่ วยหายใจ อุปกรณ์ ออกซิเจน เครื่องวัดสั ญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูม)ิ เครื่องช่ วยคา้ ยัน หรือพยุงต่ างๆ (ยกเว้ นไม้ คา้ ยัน) รถเข็น
ผู้ป่วย อวัยวะเทียม เช่ น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
4.
การแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) เช่ น การฝังเข็ม
5.
การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
6.
อาหารเป็ นพิษ
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.
ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4.
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
ใบเสร็ จรับเงิ นที่ แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่ รับรองยอดเงินที่ จ่ายไปเพื่อให้ผูเ้ อา
ประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นๆ
หรื อจากการประกันภัยที่อื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่ วยงานอื่นเพื่อ
เรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควร ที่ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัตเิ หตุ
คาจากัดความเพิม่ เติม
กระดูก (Bone)
การร้ าว (Hairline Fracture, )
Incomplete Fracture,
Green stick Fracture)
โรคกระดูกพรุ นบาง
(Osteoporosis)
กระดูกหักจากพยาธิสภาพ
Fracture)
สภาพการบาดเจ็บ หรือการ

หมายถึง
หมายถึง

ก ร ะ ดู ก แ ข็ ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ซึ่ ง ไ ม่ ร ว ม ถึ ง ก ร ะ ดู ก อ่ อ น
(Cartilaginous bone) และหมอนรองกระดูก (Disc)
การแตกเพียงเป็ นรอย ไม่ขาดจากกันอย่างสมบูรณ์

หมายถึง

กระดูกพรุ นบาง และหักง่าย เนื่องจากการลดลงของจานวนเนื้อกระดูก

หมายถึง

กระดู ก หั ก ในต าแหน่ ง กระดู ก ซึ่ งเป็ นโรคอยู่ ก่ อ น ท าให้ ก ระดู ก ขาด(Pathologic
ความแข็งแรง
การบาดเจ็บ หรื ออาการแสดง หรื อโรคใดๆ ทางการแพทย์ ที่ เจ็บป่ วยที่เป็ นมาก่ อนการ
ปรากฏขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

หมายถึง

เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ การประกันภัยนี้ คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่ างกาย
โดยอุบตั ิเหตุ และทาให้ผเู ้ อาประกันภัยกระดูกแตกหัก และต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรื อต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ภายใน 30
วัน นับจากวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ค่ารั กษาพยาบาล ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการรั กษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษากระดูกแตกหัก ให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นๆ หรื อหมวดความคุม้ ครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) หรื อจาก
การประกันภัยที่อื่นมาแล้ว บริ ษทั จะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลกระดูกแตกหักเฉพาะส่ วนที่ขาดเท่านั้น
ทั้ง นี้ การแตกหั ก ของกระดู ก ที่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองข้างต้น ไม่ ร วมถึ ง การร้ าว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick
Fracture) และการวินิจฉัยต้องกระทา และได้รับการยืนยันโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกที่ได้รับใบอนุญาต
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ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัตเิ หตุ เท่ านั้น)
การประกันภัยนี้ ไม่ คุ้มครอง
1.
โรคกระดูกพรุ นบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic Fracture)
2.
สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นมาก่อนการเอาประกันภัย
3.
การแตกหักซึ่งเป็ นผลมาจากกระดูกทีม่ พี ยาธิสภาพ หรือเป็ นผลมาจากโรคทีเ่ ป็ นมาโดยกาเนิด
4.
ค่ าจ้ างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ คา้ ยันต่ างๆ (ยกเว้ นไม้ คา้ ยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่ างกาย แพทย์ ทางเลือก (Alternative
Medicine) และการฝังเข็ม
5.
การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม หรื อวันที่
รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
หลักฐานพิสูจน์การแตกหักโดยการเอกซเรย์
3.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4.
ใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการแสดงค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
5.
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
ใบเสร็ จรั บเงินที่ แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็ นใบเสร็ จต้นฉบับ และบริ ษทั จะคืนต้นฉบับใบเสร็ จที่ รับรองยอดเงิ นที่ จ่ายไปเพื่อให้ผเู้ อา
ประกันภัยไปเรี ยกร้องส่ วนที่ ขาดจากผูร้ ับประกันภัยรายอื่น แต่หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรื อสวัสดิการอื่นๆ
หรื อจากการประกันภัยที่อื่นมาแล้ว ให้ผเู ้ อาประกันภัยส่ งสาเนาใบเสร็ จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่ วยงานอื่นเพื่อ
เรี ยกร้องส่ วนที่ขาดจากบริ ษทั
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควร ที่ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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ข้ อตกลงคุ้มครอง
การชดเชยรายได้ ระหว่ างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายได้ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย หากผูเ้ อาประกันภัยได้รับการ
บาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วย และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้เข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อรับการ
รักษาพยาบาลตามความจาเป็ นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์
บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายได้ต่อวันให้ตามจานวนวันที่โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมคิดค่าห้องพัก เมื่อพ้นกาหนด
จานวนวันไม่คุม้ ครอง (ถ้ามี) โดยมีจานวนเงินผลประโยชน์ชดเชยรายได้ต่อวัน และระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยสาหรับการเข้าพักรักษาตัวในห้อง
ผูป้ ่ วยปกติ หรื อห้องผูป้ ่ วยหนัก (ICU/CCU) ในแต่ละกรณี และไม่เกินจานวนวันคุม้ ครองสู งสุ ด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ ง ตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเรี ยกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายได้สาหรับค่าห้องผูป้ ่ วยปกติ หรื อห้องผูป้ ่ วยหนัก (ICU/CCU) ในวันใดวันหนึ่ ง
พร้อมกันได้ และความคุม้ ครองอื่นใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่วยงานอื่น รวมทั้งผูร้ ับประกันภัยรายอื่นไม่เป็ นเหตุให้
เสี ยสิ ทธิ ในการรับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ในกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ไม่ ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
การประกันภัยนี้ ให้ความคุม้ ครองรวมถึงค่าชดเชยรายวัน กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย ซึ่ งการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อ
หัตถการตามความจาเป็ นทางการแพทย์ตอ้ งตรวจรักษาในฐานะผูป้ ่ วยใน แต่เนื่ องจากวิวฒั นาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษานั้นไม่จาเป็ นต้อง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริ ษทั จะจ่ายค่าชดเชยรายวัน 1 วัน สาหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นสาหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรื อหัตถการ ดัง
จะกล่าวต่อไปนี้ โดยถือเสมือนว่าผูเ้ อาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผูป้ ่ วยใน ตามความคุม้ ครองของข้อตกลงคุม้ ครองค่าชดเชยรายวัน
1) การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉี ดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4) การผ่าตัดโดยการส่ องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5) การตรวจโดยการส่ องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6) การผ่าตัด หรื อเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9) การตัด (Amputation) นิ้วมือหรื อนิ้วเท้า
10) การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
12) การเจาะช่องเยือ่ หุ ม้ ไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13) การเจาะช่องเยือ่ หุม้ ปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
14) การเจาะช่องเยือ่ บุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)
15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17) การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupiaization of Bartholin’s Cyst)
18) การรักษาโรคด้วยรังสี แกมม่า (Gamma knife)
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กรณี ตอ้ งตรวจรักษาตัวตั้งแต่สองครั้งหรื อมากกว่านั้น (ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ่ วยในหรื อผูป้ ่ วยนอก) ด้วยสาเหตุหรื อโรคเดียวกัน โดยระยะเวลา
ห่ างกันแต่ละครั้ งไม่เกิ นกว่า 90 วัน ก็ให้ถือว่าเป็ นการตรวจรั กษาครั้ งเดียวกันด้วย
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.
สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4.
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว

กรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 2 (สาหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์) แผน กรุ งไทยใส่ ใจคุณ หน้า 19/26

ข้ อตกลงคุ้มครอง
กรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ แบบต่ อเนื่องติดต่ อกัน
ความคุ้มครอง
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับ หากการบาดเจ็บที่ได้รับ ทาให้ผเู ้ อาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ให้เข้ารับการ
รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรม ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เกิดอุบตั ิเหตุ ตามความจาเป็ นทางการแพทย์ เป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่ องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วัน ขึ้นไป บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ให้ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
ส่ วนความคุม้ ครองอื่นใดที่ผเู ้ อาประกันภัยได้รับจากสวัสดิการของรัฐ หรื อหน่ วยงานอื่น รวมทั้งผูร้ ับประกันภัยรายอื่น ไม่เป็ นเหตุให้เสี ย
สิ ทธิ ในการรับผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุม้ ครองนี้
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะข้ อตกลงคุ้มครองกรณีเข้ าพักรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ แบบต่ อเนื่องติดต่ อกัน เท่ านั้น)
การประกันภัยนีไ้ ม่ คุ้มครอง
1.
การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.
อาหารเป็ นพิษ
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.
สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4.
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากอุบัตเิ หตุ
คาจากัดความเพิม่ เติม
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง

หมายถึง

ค่ายานพาหนะในการเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวช
กรรม หรื อคลินิก อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ

การขยายความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายความคุม้ ครอง หากการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผเู ้ อาประกันภัย ต้องรับการรักษาพยาบาล และ
ได้รับความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริ ษทั จะจ่ายค่าทดแทนให้สาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลดังกล่าว
ในกรณี พกั รักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง รวมกันไม่เกิน 10
ครั้ง ต่อปี กรมธรรม์ประกันภัย ไม่วา่ จะมีการพบแพทย์กี่ครั้งก็ตาม สาหรับอุบตั ิเหตุเดียวกัน
ข้ อยกเว้ นเพิม่ เติม (ใช้ บังคับเฉพาะเอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากอุบัตเิ หตุ เท่ านั้น)
การประกันภัยนีไ้ ม่ คุ้มครอง
1.
การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.
อาหารเป็ นพิษ
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูเ้ อาประกันภัย จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม
โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3.
สาเนาใบเสร็ จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรื อใบสรุ ปปิ ดหน้างบกับใบเสร็ จรับเงิน
4.
เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่าปลงศพหรือค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชีวติ จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย
คาจากัดความเพิม่ เติม
ค่ าปลงศพหรือค่ าใช้ จ่าย
ในการจัดการงานศพ

หมายถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ ซึ่ งหมายรวมถึง ค่าโลงศพ
การเผาศพ หรื อฝังศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อการนั้น ซึ่ งบริ ษทั จ่ายให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
กรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย

การขยายความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายความคุม้ ครองค่าปลงศพหรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณี ผเู้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต
จากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อจากการเจ็บป่ วย ในระหว่างที่เอกสารแนบท้ายนี้ มีผลบังคับ บริ ษทั ตกลงจะจ่ายค่าปลงศพหรื อค่าใช้จ่ายในการ
จัดการงานศพ ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ตามจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่แท้จริ งตาม
สมควรในการจัดการศพตามสภาพการณ์ในปัจจุบนั
เงื่อนไขและข้ อกาหนด
1.
เอกสารแนบท้ายนี้ มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้เริ่ มมีผลบังคับครั้งแรก หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต
จากการเจ็บป่ วยภายในระยะเวลา 180 วัน จากวันที่เอกสารแนบท้ายนี้ เริ่ มมีผลบังคับครั้งแรก จะไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่าปลงศพหรื อค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้
2.
ผูเ้ อาประกันภัยที่ต่ออายุเอกสารแนบท้ายนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้ นสุ ดความคุม้ ครองจะได้รับความคุม้ ครองการชดใช้ค่าปลง
ศพหรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่ อง แต่หากผูเ้ อาประกันภัยต่ออายุเอกสารแนบท้ายนี้ หลังจาก 30 วัน นับจากวันสิ้ นสุ ดความคุม้ ครอง
จะต้องเริ่ มนับระยะเวลารอคอยใหม่ สาหรับการขยายความคุม้ ครองค่าปลงศพหรื อค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย
ข้ อยกเว้ นเพิ่มเติม (ใช้ บั งคับเฉพาะเอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ ค่าปลงศพหรื อค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณี
เสี ยชีวติ จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย เท่ านั้น)
การประกันภัยนีไ้ ม่ คุ้มครอง
1.
การบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ขณะที่ผ้ เู อาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การเรียกร้ องผลประโยชน์
ผูร้ ับประโยชน์จะต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ภายใน 30วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
1.
แบบฟอร์ มการเรี ยกร้องค่าทดแทนที่กาหนดโดยบริ ษทั
2.
ใบมรณบัตร
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3.
ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4.
สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรื อหน่วยงานที่ออกรายงาน
5.
สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
6.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผูเ้ อาประกันภัย
7.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
8. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ร้องขอตามความจาเป็ น
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิ ในการเรี ยกร้องเสี ยไป หากแสดงให้เห็นได้วา่ มีเหตุอนั สมควรที่ไม่สามารถส่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้แล้ว
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การขยายความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายความคุม้ ครองถึงความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจาก หรื อสื บเนื่ อง หรื อเกิดขึ้น
ในขณะที่ผเู ้ อาประกันภัยขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้เฉพาะข้อตกลงคุม้ ครองที่ระบุไว้ในตารางของเอกสารแนบท้ายนี้ เท่านั้น
1.
2.
3.
4.

ข้ อตกลงคุ้มครอง
ข้อตกลงคุม้ ครอง อ.บ.1
ข้อตกลงคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลทัว่ ไป
จากอุบตั ิเหตุ
ข้อตกลงคุม้ ครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
กระดูกแตกหักเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
ข้อตกลงคุม้ ครองกรณี เข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน
อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ แบบต่อเนื่องติดต่อกัน

จานวนเงินเอาประกันภัย

เบีย้ ประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย

ตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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เอกสารแนบท้ ายการขยายความคุ้มครอง
การเพิม่ จานวนเงินเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
การขยายความคุ้มครอง
เป็ นที่ตกลงกันว่าจานวนเงินเอาประกันภัยของ ข้ อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.1) ผลประโยชน์ การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สาหรับปี ต่ออายุจะปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ปี ละ 100 (%) ของจานวนเงินเอาประกันภัย ที่กาหนดไว้
ในปี กรมธรรม์ประกันภัยแรก (ปี ที่ 1) ของสัญญาประกันภัยนี้ ทั้งนี้ เมื่อรวมจานวนเงินเอาประกันภัยที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติท้ งั หมดแล้ว จะไม่
เกิน 250% ของจานวนเงินเอาประกันภัยในปี กรมธรรม์ประกันภัยแรก (ปี ที่ 1) ที่กาหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ ขดั หรื อแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ขอ้ ความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน
ส่ วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บงั คับตามเดิม
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การปรับเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั จะปรับเบี้ยประกันภัย ในรอบการชาระเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุของผูเ้ อาประกันภัยที่เปลี่ยนไป
เบีย้ ประกันภัย รวมอากรแสตมป์ รายปี

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

อายุ 20-40

5,130

6,095

6,840

7,970

อายุ 41-60

5,630

6,595

7,340

8,470

อายุ 61-65 (ต่ ออายุถึง 70)

6,130

7,095

7,840

8,970

เบีย้ ประกันภัย รวมอากรแสตมป์ รายเดือน

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

อายุ 20-40

450

535

600

700

อายุ 41-60

495

580

645

745

อายุ 61-65 (ต่ ออายุถึง 70)

540

625

690

790
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